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Vårt neste medlemsmøte avholdes ONSDAG 9. september kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien
Som dere ser har vi flyttet medlemsmøte til onsdag denne gangen. Det skyldes at Speideren trenger huset selv på tirsdager. På møtet vårt onsdag 9. september må vi derfor bestemme om vi skal flytte møtedagen til en annen ukedag, eventuelt beholde tirsdag som møtedag, men da må vi begynne senere. Tenk over det og kom med dine synspunkter på medlemsmøtet onsdag 9. september. Denne dagen skal vi også velge en nominasjonskomite som skal komme med forslag til
nye styremedlemmer. Som dere husker ble det i fjor vedtatt at halve styret skal velges for 2 år og resten for 1 år. Det betyr at det i år er de som ble valgt for 1 år som står på valg, og nå skal velges for 2 år. Vi har også tenkt å innføre temakvelder, og denne gangen har vi tenkt å sette fokus på ”Plastikk-trollet”. Det blir som vanlig en enkel servering, hyggelig
prat rundt bordene og en liten utlodning. Fint om du kunne ta med en liten gevinst.

Våre Flittige Liser

har denne gangen sitt møte hos Solveig Sørensen, Åsane 25E, Sandefjord, tirsdag
15. september til vanlig tid. Er det noe du lurer på kan jo ta kontakt på tlf. 48064201 eller på medlemsmøtet i september.
I oktober er det Brit Wenhke Kibsgaard som skal ha Flittige Lise møtet. Det blir fredag 9. oktober kl. 18.00.

Bowlingen vår har så vidt startet opp. Vi møtes som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowlingsenter. Sko og kule får du lånt der. Husker du forresten første gang vi bowlet på Vallø? Det var 2. mars
2007. Tidligere hadde vi bowlet i mange år på Centrum Bowling i Tønsberg, men da denne ble nedlagt flyttet
vi til Vallø. Håper å se deg her en fredagskveld. Det sosiale teller like mye som det sportslige.

Velkommen ønsker vi Oddveig Borgan Hansen, Mjøndalen og Elisabeth R. Hansen, Drammen. Oddveig er
helt ny i Sons of Norway, mens Elisabeth har vært medlem siden 2010, men overførte sitt medlemskap til Oseberg i
sommer. Håper vi får se dere på et av våre arrangementer og at dere vil trives hos oss i Oseberg Lodge.

Tubfrim har samlet inn 650.000 kroner til utdeling i 2015. Pengene går til forebyggende og trivselsfremmede tiltak
for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge, samt til forebygging og bekjempelse av tuberkuloe. Totalt siden
1928 har vi delt ut 21 millioner kroner. Tubfrim tar i mot alle slags frimerker, også de mest vanlige, som A– og Bpostmerker, selvklebende frimerker fra rull osv. Vi tar også i mot alle typer postkort, stedskort, julekort og prospektkort.
Vi tar også i mot telekort, ring kontantkort og alle andre plastkort i ”kredittkortformat”, både norske og utenlandske. Alt
som ikke er ødelagt kan brukes. Eldre konvolutter (40-50 år og eldre) vil vi gjerne ha hele/uklipte, da eldre konvolutter
ofte er mer verd enn bare frimerket. Postkort/prospektkort/stedskort og alle typer julekort vil vi også gjerne ha hele, da
dette er et eget samleområde. Brukte, ubrukte, norske, utenlandske, enkle, doble—alle typer kort. Så har du noe av dette,
så ta det med på et medlemsmøte så skal vi sørge for at det kommer i de rette hender. Og du husker vel å ta vare på
RINGENE FRA BRUS/-ØL-boksene. Aluminiumet i disse blir smeltet om, og inntekten går til å kjøpe inn materiale
for å lage proteser i u-land. Disse kan du også ta med på et møte, så skal vi kontakte Calle når sekken er full av ringer.

Vi gratulerer 1/9 Randi I. Helgesen-Hansen, 5/9 Lars David Ormond, 8/9 Kari Følstad,
9/9 Inger Krohn, 10/9 Birger Lassen, 18/ Simon Aleksander Ormond, 18/9 Linn Beate Jørstad,
20/9 Sven Anders Kjønnerød, 22/9 Morten Bjerkgård, 25/9 Inger Aasheim, 25/9 Grethe-Lill
Livingston, 26/9 Bjarne Rolland, 28/9 Oddveig Borgan Hansen, 28/9 Torleif Krohn,
28/9 Luzviminda Reyes Aas 29/9 Frits Dalby
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Redaktørens betraktninger
Selv om vi hadde noen flotte uker i august, må vi vel nå trygt kunne si at sommeren er over og høsten har tatt
over. Det ser vi også på aktivitetene i de ulike gruppene våre. De starter nå opp for fullt, både bowlere og de
Flittige Lisene med sitt håndarbeid. Håper du har tid til å delta på noe av det står på programmet i Oseberg
Lodge utover høsten/vinteren.
Vi avsluttet august med et godt besøkt medlemsmøte/grillaften. Både små og store koste seg ute med god grillmat og ulike aktiviteter. Og søndag 16. august dro flere av oss til Blaafarveværket. Også denne dagen var værgudene med oss. Vi startet dagen med en historisk innføring. Guiden var helt topp, klar og tydelig i stemmen
og alle årstall og hindringer kom på rams. Etterpå var det tid for lunch og det lunch-bordet som dukket opp
etter at alle hadde satt ut det de hadde med seg, kunne måle seg med ethvert lunchbord på de beste restauranter. Etter at alle hadde spist og hygget seg stund, var det tid for å vandre rundt på området på egenhånd. Det er
flott område å vandre rundt på, og mange benyttet sjansen til å handle litt og få med seg kunstutstilllingen. En
flott søndags-tur var etter hvert over, men en slik tur frister til gjentagelse også neste vår/høst. Aktivitetslederen er sikkert mottagelig for tips om steder vi kan besøke en annen gang.
Som dere ser på forsiden, har vi flyttet medlemsmøtet vårt til onsdag 9. september. Dette fordi speideren
trenger lokalene sine selv på tirsdager litt lenger enn de gjør nå. Så på møtet den 9/9 må vi ta stilling til om vi
skal ha møtene våre senere på tirsdager, eller flyttet til en annen dag. Da Oseberg starter opp i 1981 var onsdag
vår faste møtetide i mange år, men da vi flyttet fra Grand Hotell til Nøtterø Sparebank ble også dagen flyttet til
tirsdager. Tenk over dette, og kom med dine synspunkter på medlemsmøtet onsdag 9. september kl. 19.00.
Denne dagen må vi også velge en nominasjonskomite som skal komme med forslag til styre for 2016. Noe for
deg? Gi presidenten beskjed om du vil bli med i nominasjonskomiteen.
Helgen 2.-4. oktober er det kombinert D8-styremøte og presidentmøte i Stavanger. Er det noe du ønsker at presidenten vår skal ta opp der, må hun få beskjed om det på medlemsmøtet den 9/9 eller på styremøtet den 22/9.
Tar vi en titt på kalenderen er det ingen merkedager i Norge denne måneden. I USA er det Labor Day 7/9,
11/9 er det Patriot Day, 12/9 Carl Gamer Federal Lands Cleanup Day. Dette er en dag hvor USA`s befolkning
blir oppmuntret til å rydde opp på offentlige steder. Det er alltid første lørdag etter Labor Day og inkluderer
ulike program, seremonier og aktiviteter. Ble første gang holdt i 1985 og i 1995 fikk den det nåværende navnet. Dette både for å ære Carl Gamer, men også for å fortsette og utvide det arbeidet han hadde startet med å
rydde og renske opp i Greens Ferm Lake og Little Red River i Arkansas. 13/9 National Grandparents Day
(hvorfor har vi ikke besteforeldrenes dag i Norge? Vi har jo både mors– og farsdag) 17/9 Constitution Day and
Citizenship Day, 18/9 National PAW/MIA Recognition Day og 27/9 Gold Star Mother`s Day. I Canada er det
også Labour Day den 7. september. Labor Day er en føderal fridag i USA og Canada som inntreffer den første
mandagen i september. Dagen har sin opprinnelse i en parade arrangert av fagforeningen Knights of Labor den
5. september 1882 i New York City og har vært nasjonal fridag siden 1894 for å hedre den arbeidende kvinne
og mann.
Og selv om det er lenge til november, vil jeg allerede nå be dere om å krysse av for lørdag 7. november. Da
blir det Thanksgivingskveld igjen. Mer info om påmeldingsfrist, priser osv. kommer i neste medlemsavis.
Så gjenstår det bare å håpe at vi fortsatt får noen varme, solrike dager utover høsten, og at jeg får anledning til
å treffe dere alle sammen på et av våre arrangementer fremover.
Sven Anders, redaktør

Hva skjer andre steder: Hamar Lodge: Migrasjonsmuseet Kl. 1900. 14. Sept. Medl.møte Eidsvold Lodge:
Gamle Nebbenes Kl. 1900. 8. Sept. Camp Skogfjorden v/Agnes og Knut Capjon. 22. August
Utflukt til Eidsvollsbygningen.
16. Sept. Foredrag av Per Egil Hegge. Christiania Lodge: Den Amerikanske Kirke, Oslo Kl. 1800. 16. Sept Foredrag av Per Egil
Hegge. 21. Okt. Erling Dugan forteller om oppvekst i Brooklyn. 18. Nov. Foredrag av Asle Hoel Knai – Amerikanske borgerkrigen
sett fra sydstatene side.

OSEBERGS NESTE MEDLEMSMØTE ER FLYTTET FRA TIRSDAG 8/9 TIL ONSDAG 9/9
Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 2. lørdag kl. 13.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

